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1. CECHY ZEGARKA

Ten model kwarcowego zegarka analogowego posiada wskazówkową funkcję alarmu 
oraz łatwy w obsłudze chronograf.

2. SPECYFIKACJA

Caliber No. 0580
Typ Kwarcowy zegarek analogowy
 

Dokładność wskazań
+/- 20 sekund średnio, na miesiąc (przy 

temperaturach miedzy 5C do 35C)
 
Zakres dopuszczalnych temperatur -10C do +60C
 
 

Funkcje 
dodatkowe

Chronograf 12-godzinny pomiar w 1/20sekundowym 
cykluAlarm

  Wskazówka    
   ON/OFF

Typ wskazówkowy

   Dźwięk

3- minutowy dźwięk z funkcją drzemki
• 5-krotny 15-sekundowy dźwięk w 165-

sekundowych odstępach
• Wskazówka on/off

Bateria
Specyfikacja 
baterii

280-44 (SR927W)

Zużycie baterii Około 3 lata

3. TARCZA ZEGARKA I PRZYCISKI



8. RESETOWANIE WSKAZÓWEK CHRONOGRAFU
(PO WYMIANIE BATERII)

      Procedury tej należy dokonać w przypadku, gdy po zresetowaniu chronografu 
wskazówki chronografu nie powrócą na pozycje 0, a także po każdorazowej wymianie 
baterii.

     

1. Odciągnij koronkę na pozycje 2.
2. Naciśnij przycisk A aby ustawić sekundnik chronografu na pozycji 0.
3. Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę 1/20 sekundy chronografu na pozycji 

0.
* Wskazówki chronografu mogą być przekręcane szybko poprzez jednoczesne 
naciśnięcia i przytrzymani przycisku A i B.

4. Gdy wskazówki zostały ustawione na pozycji 0, ustaw czas i dociśnij koronkę do 
pozycji 0.

5. Naciśnij przycisk B, aby sprawdzić czy wskazówki są ustawione na pozycji 0. 



4. USTAWIANIE CZASU

1. Odciągnij koronkę do pozycji, 2 aby zatrzymać sekundnik na pozycji „0”.
2. Przekręcaj koronkę, aby ustawić żądany czas.
3. Dociśnij koronkę z powrotem na pozycje, 0 aby uruchomić odmierzanie czasu.

5. USTAWIANIE DATY

1. Odciągnij koronkę do pozycji 1.
2. Przekręcaj koronkę w lewo, aby ustawić datę.

* Nie należy zmieniać daty miedzy godzinami 21:00 a 1:00. 
     3.  Po ustawieniu właściwej daty dociśnij koronkę do pozycji 0.

http://www.citizen.pl/


6. ALARM

Naciśnij przycisk C. Alarm uruchomi się, gdy wskazówka godziny wskaże czas 
pokazywany przez wskazówkę alarmu.

Ustawianie alarmu
1. Odciągnij koronkę do pozycji 1.
2. Przekręć koronkę w prawo, aby ustawić wskazówkę alarmu na żądanej godzinie. 

Można zmienić datę przekręcając koronkę w lewo.
3. Dociśnij koronkę do pozycji 0.
4. Naciśnij przycisk C, aby włączyć alarm.
5. Alarm uruchomi się, gdy wskazówka godziny wskaże czas pokazywany przez 

wskazówkę alarmu.
      
      Włączanie i wyłączanie alarmu

• Odciągnij przycisk C do pozycji 1: alarm jest włączony.
• Dociśnij przycisk C do pozycji 0: alarm jest wyłączony.

      Wyłączanie alarmu podczas jego pracy
• Dociśnij przycisk C do pozycji, 0 podczas gdy słyszany jest dźwięk alarmu, 

aby wyłączyć alarm

      Długość sygnałów dźwiękowych
5-krotny 15-sekundowy dźwięk alarmu w 165-sekundowych odstępach.

http://www.citizen.pl/


7. CHRONOGRAF

* Chronograf jest w stanie mierzyć i pokazywać 12-godzinny czas w cyklu 1/20 
sekundy.
* Wskazówka 1/20 sekundy chronografu wskazuje czas przez 30 sekund od momentu 
włączenia chronografu, następnie zatrzymuje się na pozycji 0.

Użycie chronografu
1. Naciśnij przycisk B, aby zmienić tryb zegarka na tryb chronografu.
* Wskazówka sekundnika zatrzyma się na pozycji 0, zacznie działać wskazówka 1/20 
sekundy.
2.  Chronograf może zostać zatrzymany i z powrotem włączony przy pomoc przycisku 
A.
* Wskazówka 1/20 sekundy chronografu wskazuje czas przez 30 sekund od momentu 
włączenia chronografu, następnie zatrzymuje się na pozycji 0. W momencie 
naciśnięcia przycisku A i zatrzymaniu chronografu wskazówka 1/20 sekundy 
automatycznie wskaże odmierzony czas.
3. Naciśnij przycisk B, aby zresetować chronograf, wszystkie wskazówki chronografu 

powrócą na pozycje 0.

http://www.citizen.pl/
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